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Namasté, 
 
Het is tijd om u terug wat nieuws te geven over de evolu-
tie van ons schoolproject KetaKeti in Nepal en de activi-
teiten die wij organiseren om dit project te steunen.  
Eerst en vooral melden we u graag dat ons project nog 
steeds vooruitgaat en dit dankzij de inzet van het Nepale-
se lerarenkorps ter plaatse, maar zeker ook dankzij de 
financiële steun die wij ontvangen van individuele dono-
ren, onder hen een aantal grote. We vermelden graag 
Marc & Tine Verstraete van Château Castigno, de Provin-
cie West-Vlaanderen afdeling Noord-Zuid, Stad Damme, 
de Rotary Club van Damme en Brugge-Zuid, de Lions 
Club Brugge-Zeehaven. Aan zowel de individuele spon-
sors als de grotere sponsors onze hartelijke dank voor uw 
blijvende steun.  
 
Die steun resulteert zich rechtstreeks in de verdere  
ontwikkeling van de Shree Melamchi Ghyang Secondary 
School in Nepal: dit schooljaar zijn er nog meer leerlingen 
ingeschreven, zowel in de school als in het internaat. We 
tellen nu 315 leerlingen, onder hen 252 internen. Deze 
toename toont dat de school een sterke aantrekkings-
kracht uitoefent op de hele Helambu-regio. Die aantrek-
kingskracht is te danken aan de hoge kwaliteit van het 
onderwijs. In de vergelijkende regionale examens voor 
het laatste jaar behaalden onze leerlingen ook dit jaar 
weer uitstekende resultaten 
en alle deelnemende leer-
lingen van onze school 
slaagden. Daar mogen we 
best fier op zijn. Dit is mede 
mogelijk door onze werking, 
die voor een groot deel 
wordt ingezet voor het beta-
len/bijpassen van een aantal 
lerarenwedden, bovenop de 
officiële weddebarema’s die 
door de overheid betaald 
worden. Hierdoor kan de 
kwaliteit van het onderwijs 
opgetrokken worden. We 
durven met recht zeggen, 
dat we erin geslaagd zijn het 
onderwijs in deze rurale re-
gio aanzienlijk te verbete-
ren. Dit onderwijs leidt jon-
geren op tot kritische bur-
gers, die zelf zullen kunnen 
instaan voor hun levensop-
dracht. Dit is uiteindelijk het 
doel dat we beogen.  
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Na de aardbeving van 25 april 2015, die de hele school met de grond gelijk 
gemaakt had, werd er met man en macht gewerkt. Een nieuwe slaapaccomodatie 
werd opgetrokken en is al volop in gebruik, nieuwe klaslokalen zijn in opbouw en 
dit alles in aardbevingsbestendige constructies. De slaapaccomodatie werd 
gefinancierd door onze Britse collega’s van de organisatie CAN (Community Action 
Nepal). Hieronder ziet u een foto van de huidige stand van zaken in het internaat.  
 
Met KetaKeti staan wij in voor de bekostiging van de bedden en de kasten in het 
internaat. Tot op vandaag werden xxx bedden geleverd. Zoals u op de foto ziet, is 
een bed telkens geschikt voor 4 kinderen. De normen zijn daar duidelijk een 
beetje verschillend van onze luxueuze behuizing. 
 
Het optrekken van nieuwe klaslokalen wordt gefinancierd door Caritas 
Internationaal Zwitserland. De constructie gaat vooruit, maar wij hadden gehoopt 
dat het iets vlugger zou gaan, want de winter kondigt zich aan. Maar, wij zijn 
echter niet de enige school in de regio, die opnieuw gebouwd moet worden, 
vandaar de langzame vooruitgang. We verwachten dat het schoolgebouw er tegen 
xxx staat.  
 
Wij hebben ons geëngageerd om mee te helpen aan het inrichten van lokalen, o.a. 
een wetenschapsklas, een schoolbibliotheek.  
Ondertussen hebben wij nog een aantal investeringen mee helpen bekostigen: het 
aankopen en installeren van bijkomende zonneboilers. Deze zonneboilers worden 
gebruikt voor warm water in het sanitaire blok van het internaat en in de keuken. 
Dankzij de aankoop van zonneboilers worden enorme hoeveelheden brandhout 
gespaard. Het zoveel mogelijk vermijden van houtkap in de omliggende bossen 
helpt aardverschuivingen voorkomen en de uitstoot van fijn stof in de lucht 
verminderen. Wij ondersteunen deze belangrijke doelstellingen, die de 
schoolgemeenschap zich gesteld heeft. Ook de aankoop van nieuw 
keukenmateriaal kon niet langer op zich laten wachten. 

Wat is er ondertussen op het schooldomein gebeurd?  



Een voorlopige keuken en eetzaal werden na de aardbeving met houten palen en 
plastic zeil opgetrokken op een stuk grond, dat de school huurt van een inwoner in 
het dorp. Deze eigenaar wenst zijn terrein terug, om er zijn eigen woning op te 
bouwen.  
Tegelijk doet zich de opportuniteit voor om aanpalend aan het schoolterrein een stuk 
grond van 2.000m² te kopen. Die eigenaar wenst zijn grond dringend te verkopen 
om over geld te beschikken voor de opbouw van zijn huis iets verder in het dorp. Dit 
is een unieke opportuniteit, gezien er in het dorp zelden grond te koop wordt 
geboden én dat het stuk grond aan het schoolterrein grenst. Gezien het 
leerlingenaantal blijft groeien is de school nu  krap op eigen domein gesetteld en 
heeft ze in de nabije toekomst zeker meer ruimte nodig. Voor de bouw van de 
nieuwe schoolkeuken en eetzaal is deze grond ideaal gelegen.  
Purna, de schooldirecteur, heeft ons deze zomer op die opportuniteit gewezen en 
gevraagd of wij kunnen helpen om het stuk grond te verwerven. Hoewel dit niet 
voorzien was in onze plannen en in ons budget, vinden we met het hele KetaKeti-
bestuur, dat wij deze gelegenheid niet voorbij mogen laten gaan en dat we de 
uitdaging om de nodige fondsen bijeen te krijgen moeten aandurven.  
De prijs van de grond ter plaatse bedraagt ongeveer 10€/m², wat betekent dat we 
een goeie 15.000€ bijeen moeten zien te krijgen.  
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Nieuwe opportuniteit, dringende uitdaging. 

De Warmste Week.  

Om de aankoop van het stuk bouwgrond te 
kunnen realiseren hebben wij in het kader van de 
Warmste Week een actie gelanceerd, waarbij wij 
leuke vilten poppetjes, gemaakt in Nepal, 
verkopen. Met de aankoop van een poppetje van 
10€ wordt u als het ware mede-eigenaar van 
1m² grond in Nepal. Wat een goed en warm 
gevoel, toch? Een leuk geschenkje voor iemand 
of een prachtig hebbedingetje dat u als 
borstspeldje kunt dragen. Wij hopen met deze 
actie een mooie som bijeen te krijgen, zodat de 
grond spoedig kan worden aangekocht.  
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Benefietfeest van 26 augustus 2018 

Op zondag 26 augustus 2018 ging ons tweejaarlijks benefietfeest door.  
We vertoefden op een nieuwe locatie: het prachtige domein van de familie D’Hoest 
in Damme. Zowel de tuin als de accommodatie werden ons ter beschikking gesteld 
en de hele familie hielp met veel enthousiasme mee, om zowel de voorbereidingen 
als de uitvoering tot welslagen te brengen.  
Net als in voorbije edities schonken ook dit keer weer een aantal goede kunstenaars 
en kunstverzamelaars mooie werken, die we mochten veilen. De opbrengst hiervan 
gaat eveneens integraal naar ons project. Onze gasten konden genieten van een 
delicieus buffet in een uniek kader en konden zich na het eten een mooi kunstwerk 
aanschaffen. Wij danken iedereen van harte voor het realiseren en welslagen van dit 
benefietgebeuren. 
 
Joe Baele, een meester-verteller uit de regio, was aanwezig met zijn 
sprookjesachtige huifkar. Hij gaf een fantasierijke vertelling ten beste, die door oud 
en jong gesmaakt werd. Jo gaf eerder dit jaar een boeiende reeks vertellingen ten 
Huyze Indigo en ten voordele van ons project. Na Nieuwjaar  zal hij nog enkele 
avonden geven. (Info hierover vindt u op het einde van deze nieuwsbrief.)  



Op 22 februari 2019 geeft Emmy Cassiman een concert in het stadhuis van Damme. 
Emmy is een derde van het vroegere Trio Cassiman, dat velen onder u zeker nog 
kennen. Emmy zingt nu solo, ondersteund door Marc Van Garasse op de contrabas 
en Eddy Peremans op de godingitaar. Op het repertorium staan liederen uit 
verschillende continenten in hun oorspronkelijke taal. Of het nu om een Indonesisch 
wiegelied gaat, een Braziliaanse samba, een fado of een hedendaagse compositie … 
telkens benadert Emmy op een persoonlijke manier het originele karakter van de 
liederen.  

Vertelavonden met Joe Baele 

Zoals gezegd komt meester-
verteller Joe nog langs, nl. op 
woensdagavonden 23 januari, 
13 maart en 10 april in Huyze 
Indigo, Kerkstraat 15 in 
Damme. Hij neemt u ook 
graag in zijn fantasiewereld 
mee en laat u voor de rest van 
de avond alle beslommeringen 
vergeten. Eens u hem aan het 
werk gezien hebt, wilt u de 
volgende avonden niet meer 
missen! 
Na de vertelling is er nog tijd 
voor een gezellige babbel bij 
een glaasje. 

Concert van Emmy Cassiman op 22 februari 2018 
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Donoren en sponsors 

Zoals hierboven aangehaald 
dienen er zich nog vele 
uitdagingen aan. Met het 
budget van het komende jaar 
willen we vooreerst de 
lerarenwedden blijven 
ondersteunen. Daarnaast 
hebben wij ons geëngageerd 
voor het verder helpen 
inrichten van het internaat en 
van klaslokalen, o.a. een 
wetenschapsklas, een schoolbibliotheek. De aankoop van de bouwgrond voor de 
nieuwe schoolkeuken en eetzaal wordt de grote extra opdracht.  
Om dit te kunnen realiseren hopen wij verder op uw steun te mogen rekenen. We 
hopen op de verdere steun van onze grote sponsors zoals Château Castigno, Rotary 
Club Damme, de stad Damme en de Provincie West-Vlaanderen. Graag zouden we 
hierbij een warme oproep doen aan individuele sponsors, om op een structurele 
manier te steunen, d.m.v. een bestendige opdracht via de Koning Boudewijn 
Stichting. Dit bedrag is bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf een jaarlijkse totale 
storting van 40€.  
 
Mogen wij u aanmoedigen om niet langer te wachten en uw warme hart voor ons 
project te concretiseren in een bestendige opdracht op rekening  
BE10 0000 0000 0404 met kenmerk +++015/0360/00009+++  
 
Voor elke storting, groot of klein, zeggen we alvast HARTELIJK DANK! 
 
Storten kan ook via onze eigen rekening : 
KBC  BE06 7360 0427 3522   (BIC : KREDBBEBB) 
op naam van : vzw KetaKeti 
 
Het KetaKeti-bestuur wenst u alvast een mooi eindejaar toe en een goede vaart in 
het nieuwe jaar. We hopen u in de toekomst nog vaak te mogen ontmoeten. 
 
Voor verdere informatie kunt u op onze website terecht: www.ketaketi.be en op 
onze facebookpagina KetaKeti Belgium, ook op het telefoonnummer 050/37 03 31 
 
Met hartelijke en dankbare groeten, 
 
Hilde Kuypers, voorzitster 
Hendrik Demol, ondervoorzitter 
Philippe Bailyu, secretaris 
Luc Tousseyn, Bruno Van Belleghem, Rosana Naessens, bestuursleden 


